Oksbøl Sogns Vandforsyning - Generalforsamling 2021
For året 2020
Oksbøl Friskole onsdag den 2. juni 2021 kl.19
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Fremmødte: 17 incl. bestyrelsen

Dagsorden ifølge vedtægterne

Punkt 1. Valg af dirigent

Punkt 2. Bestyrelsens beretning

Punkt 3. Det reviderede regnskab for 2020 forelægges til godkendelse

Punkt 4. Budget for 2021/2022 forelægges til godkendelse

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag

Punkt 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg er Jimmy Simonsen og Erik Krogh Sørensen
Suppleant Claus Sørensen

Alle modtager genvalg.

Punkt 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Revisorerne Erik Otten og Oscar Lund modtager genvalg
Suppleant: Poul Tonnesen på valg

Punkt 8. Eventuelt

Peter Petersen bød velkommen.

P1: P.E. Nørgård blev valgt til dirigent og Jeppe førte protokollen. Polle
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Den ordinære generalforsamling skulle være afholdt i marts 2021, men som
sidste år blev den aflyst pga. coronavirus og generalforsamlingen er flyttet til
den 2. juni 2021 kl.1900 på Oksbøl Friskole.

P2: Beretning v/ Peter Petersen (årets gang).
Oppumpet

83930 m3

Filterskyl.

2800 m3

Solgt.

77193 m3

Parcelhuse.
Landbrug

320 stk.

24402 m3

19 stk.

52117 m3

5 stk.

526 m3

Industri
Difference 4,9%

Der er blevet lavet en beredskabsplan til vandværket, bl.a. så har alle i
bestyrelsen fået en nøgle til vandværket, så værket kan køre selvom nogle af os
skulle få corona eller lignende.
Der er lavet tilstandsrapport og der var ingen bemærkninger.
Vedligeholdelse: Kontraventil er blevet skiftet. Affugteren er færdig og en ny er
bestilt,og koster ca. 30000 kr. incl. montering. Når den nye affugter kører og der
er blevet tørt igen, skal der laves hovedrengøring på hele vandværket.

Der bliver lavet vandprøver regelmæssigt, og alt er ok.
Den nye kildeplads i Broballe giver os stor forsyningssikkerhed. Vi pumper 60 70% fra Broballe.
På grund af ændret oppumpet vand fra vores 2 kildepladser, skal BNBO opmåles
igen.
Teknik: Ny styring kører godt.
16 nye forbruger fra Mjels Mark området er tilsluttet.
Økonomi. Vi har fået lån ved kommunekredit på 600000 kr.
Etape 1
505000.
Etape 2. er ikke gennemført endnu, men er budgetteret til ca.200000 kr.
Lervandstedvej
95000 kr.

P3: Regnskabet er ført af Als-bogføring og Peter gennemgik regnskabet for
2020.
Regnskabet er godkendt af revisorerne og vedlægges protokollen. Regnskabet
blev godkendt af generalforsamlingen.
P4: Peter gennemgik budget for 2021/2022 og det var stort set genganger af
sidste års budget.
Budget for
2021/2022 blev godkendt og vedlægges protokollen.
P5: Der var ingen indkomne forslag.

P6: På valg var Jimmy Simonsen og Erik Krogh Sørensen.
Claus Sørensen.

. Suppleant

Alle blev genvalgt.

P7: Revisorerne Erik Otten og Oscar Lund blev genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Erik Petz valgt.

P8: Under eventuelt spurgte Torben Wriborg om, hvorfor vandværket både
brugte Eurofins og ALS. Peter svarede at Eurofins ikke bruges mere på
vandværket. Der blev også spurgt om, hvorfor vi pumper helt fra Broballe, når vi

nu har en kildeplads helt oppe ved vandværket. Svaret var at vi var de eneste der
pumper fra dette område, det giver stor sikkerhed. (Oksbøl skov, bundsø osv.).
Det koster også ca. det samme at transportere vandet fra de to steder.
Regnskabet, budget og stikord til formandens beretning er vedlagt protokollen.
Efter generalforsamlingen holdt vi et lille møde, hvor bestyrelsen konstituerer
sig selv, dvs. at vi fortsætter med den bestyrelse vi har nu.
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